WERKGROEP VOOR
VOGEL-EN NATUURBESCHERMING
MIDDEN-BRABANT
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LEDENVERGADERING VWG MIDDEN-BRABANT

°E. 1 iMAAN DAG 28 DECUiBER a.s.

Boerderij de Schaapjes Haaren

Aanv, 20,00 uur.

1 .Opening,notulen, mededelingen
2.Ingek./uitgeg, post
3*Tellingen

4. Landschapsbeheer
5. Rondvraag

Laatste vergadering van 1987* Daarom na afloop
geen dia's lezingen e.d. Lel tijd om bij te kletsen!
-Wie een Atlas van Ned. Vogels besteld heeft, kandie op de
vergadering afhalen.
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NOTULEN LEDENVERGADERING VOGELWERKGROEP MIDDEN-BRABANT

Datum vergadering:

24 n o v e m b e r

1987.

1 .Aanwezig:
Viktor Retel Helmrich,Frank van den Oetelaar,Gerard van der Kaa.Pim Eshuis,Lieneke Aangenendt,Ronald Smulders,Miek Slikkerveer, Jan van Beers,Hans van Lies.-,
hout,Frans van den Oetelaar, Jo Swaans,Arno Braam, Jean-Paul Ongenae, Niels Gilissen,Joop van de Groen , . Roos Backx.en Loek Hilgers.
Bericht van verhindering: Nico Hilgers, Marian van de Groen, Toon van de Langenberg en Godert Verbiest.
Speciaal welkom voor Joostvan Cuyck, kandidaatlid van de VWG.
2,Opening en notulen:
Opening vindt plaats om 20.25 uur. Dit tot ontevredenheid van vele leden. Vorige
vergadering vonden tenslotte zovelen dat de vergadering te laat startte. Waarom
is dan nu niet iedereen op tijd ?
Notulen werden zonder wijzigingen vastgesteld. Zie verder onder punt 8 , 'Medede
lingen' .
3.Ingekomen en uitgegane stukken:
Niks uitgegaan. Ingekomen:
* SBB/Guus van Duijn: Verzoek om medewerking aan de internationale Blauwe kiekendieven-slaapplaatstellingen.Toezending van formulie
ren.

Informatie bj RorudoL

Vogelbescherming: De vereniging stuurt een reactie op het verzoek van de VWG
om steun bij het initiatief om naar sluiting van de jacht
op fabalis-rietganzen1: Reactie is zeer terughoudend, omdat
zij het initiatief,gezien de landelijke ontwikkelingen, niet

hoor*

in '

. strategie vindt

passen. Daarbij komt

cussie soort/ondersoort nog niet voorbij is en

dat de dis
dat de aan

tallen in Brabant in hun ogen relatief laag zijn .
* N:K.F. :Formulieren en informatie omtrent de jaarlijks watervogeltellir.gen.
* Het laatste nummer van de Wielewaal

en een uitnodiging voor de VWG voor de

SOVON-dag (die inmiddels achter de rug is).
4 . Ganzer.tellingen:
De telformuliereji^oor de tellingen zijn klaar en makkelijk in het gebruik.Een
wijziging t.a.v.

in het mededelingenblad vermelde: Arno telt met'

Sjef

en Frank met Viktor. De organisatie vaN de tellingen is rond. 29 november is de
eerste telling geweest

waabij het belang van Midëen-Brabant wel even onderstreept

werd: in totaal maar liefst drie (=3) (Kol(ganzen waargenomen.
5 . Landschapsonderhoud:
Jo meldt dat de traktor door vandalen is vernield. Ze zijn hem momenteel aan het

spanningsleiding tussen Boxtel en Oirschot. Loek meldt daarover dat de inspraak
procedure vrijwel achter de rug is, maar dat NBL, NMF, NM en BMF niet benaderd
zijn. Dat terwijl de laatste hoorzitting op 25 november plaatsgevonden heeft.
In verband met de plaatsing van de hoogspanningsleiding loodrecht op de aanvlieg
route van bijvoorbeeld de Regenwulpen die op Kampina slapen en de visuele verontioot
e
reiniging
iemand van de VWG op de 25 aanwezig zi}n.
-Jachtpartij op de Baest.
Het schietseizoen is weer geopend. Vele fazanten zullen weer

worden uitgezet

In verband met een jachtpartij-op het landgoed de Baest verzoekt de stichting
Kritisch Faunabeheer om waarnemers die informatie kunnen verschaffen omtrent het
uitzetten van fazanten op het landgoed. Frits en Cis zullen eens gaan kijken.

-Jijt van de vergadering.
J c ^ j e r z o r g t een lezing over zijn onderzoek aan Kleine en Wilde zwanen in de
'^Maasuiterwaarden. Hij presenteert de resultaten zoals ze totnog toe verzameld
zijn. Een interessant verhaal. Wat nauwkeurig waarnemen voor zaken aan het
licht kan brengen.

PLEZIERIGE FEESTDAGEN

Tilburg, 16-12-87, Arno Braam.

Data
Zondag 27 dec.

sSimultaanganzentelling. Coörd. Victor

Maandag 28 dec. 2 LEDENVERGADERING
1 t/m 6 jan»

jBekentelling. Coörd. A m o

Zondag 10 jan. sTraining onderscheid rietganzen fab/ross.

Coörd. Miek; 10.00 Zwarte Leeuw Helvoirt.
Woensdag 13 jan. :Bestuursverg, bij Nico
Zondag 17 jan. :Simultaanganzentelling
Zondag 2 k jan.

sTraining onderscheid rietg. fab./ross, idem

Dinsdag 26 jan.sLEDENVERGADERING

Zondag 31 jan. :Excursie Zeeland. Coörd. Nico
Vertrek 07.^5 uur station Tilburg,
Zondag l4 febr,:Simultaanganzentelling
Woensd.17 febr,sBestuursverg,
18 t/m 21 febr,sMeerdaagse excursie Lac du Der.
Dinsd^l maart

:LEDENVERGADERING

3 t/m 8 maart

sBekentelling

Zondag 6 maart :Simultaanganzentelling
In principe wordt er op de zaterdag landschapsbeheer gepleegd. Cco^d. -

